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Teste. Estimativa de risco
coronariano em 10 anos

estadão.com.br/especiais/teste-sua-
saude-cardiaca,139226.htm

Karina Toledo

Pesquisa realizada com 610 pes-
soas que já sofreram enfarte reve-
la que 15% não fazem nenhum
acompanhamento médico para
evitar que o problema volte a

ocorrer – e, se isso acontecer,
57% não sabem reconhecer os
sintomas. O levantamento apon-
ta que 20% dos pacientes conti-
nuam fumando após a alta. Para
especialistas, os dados mostram
a necessidade de um programa
de atendimento contínuo a pa-
cientes cardíacos.

A pesquisa foi feita em seis ca-
pitais brasileiras pelo Instituto
Datafolha em parceria com a So-
ciedade Brasileira de Cardiolo-
gia (SBC). Entre os principais fa-
tores apontados para a não reali-

zação de consultas médicas pe-
riódicas após o enfarte, 36% afir-
maram ter dificuldade para mar-
car consultas no Sistema Único
de Saúde (SUS) e 30% afirma-
ram não precisar de acompanha-
mento por estarem curados.

“Não existe essa história de es-
tar curado”, afirma o presidente
da SBC, Jorge Ilha. Se não hou-
ver tratamento após a fase agu-
da, diz ele, é grande a possibilida-
de de o paciente sofrer um novo
enfarte dentro de um ano.

“A SBC tem se reunido com o
Ministério da Saúde para alertar
sobre a importância desse acom-
panhamento após o enfarte. Ho-
je o paciente vai para o hospital
e, de repente, recebe um ‘até lo-
go’. É jogado na rua”, diz. Para

Ilha, esse é um dos fatores que
explica o alto índice de morte
por enfarte – cerca de 16%. Nos
centros de excelência, assim co-
mo nos países desenvolvidos, es-
se número é menor que 6%.

Mudança de hábitos. Segundo
a pesquisa, 80% dos pacientes
adotaram mudanças em seu esti-
lo de vida após o enfarte. A princi-
pal alteração foi na alimentação,
citada por 82%. No entanto, ape-
nas 34% afirmam evitar substân-
cias que causam dependência,
como cigarro e álcool, e quase
20% continuam fumando.

“No momento do enfarte, to-
dos dizem que vão parar de fu-
mar, mas, se não houver um su-
porte após a fase aguda, a maio-

ria acaba voltando”, afirma Otá-
vio Rizzi, chefe da Unidade de
Cardiologia da Unicamp.

O ideal, diz Rizzi, seria ofere-
cer ao paciente acompanhamen-
to psicológico não apenas na fa-
se aguda, como nos meses se-
guintes ao enfarte. “Paralela-
mente, é preciso oferecer medi-
camentos para ajudar esse pa-
ciente a abandonar o tabagis-
mo”, completa.
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Após enfarte, 20% das
pessoas seguem fumando

Disputa. Candidatos fazem Fuvest; proposta não vai impedir que candidatos prestem vestibular em mais de uma instituição

USP, Unesp e Unicamp podem unificar
inscrição no vestibular e matrícula
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Pesquisa mostra que 15%
dos pacientes não fazem
acompanhamento
médico e 57% não
reconhecem sintomas

Mariana Mandelli

A Universidade de São Paulo
(USP), a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
e a Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) querem integrar
seus processos de inscrições e
matrículas a partir do ano que
vem. O objetivo da proposta,
ainda em estudo, é evitar ma-
trículas múltiplas em mais de
uma instituição – o que atrasa
a divulgação das listas seguin-
tes de aprovados.

Apesar de uma lei federal proi-
bir que uma mesma pessoa ocu-
pe simultaneamente duas vagas
de graduação em instituições pú-
blicas de ensino superior, mui-
tos alunos, aprovados em duas
ou mais universidades, acabam
se matriculando em todas elas
para mais tarde decidir onde que-
rem estudar.

Após feita a opção, eles confir-
mam o interesse pela vaga so-
mente no curso escolhido – dei-
xando, então, as demais vagas li-
vres para novas chamadas. Essa
prática atrasa as próximas convo-
cações e faz com que os últimos
chamados ingressem quase um
mês após o início das aulas.

“A ideia é aproximar mais ain-
da as ações das três universida-
des e tornar o processo de matrí-
cula mais eficiente e rápido, evi-
tando que candidatos aprova-
dos em mais de uma das institui-
ções não ocupem a vaga daque-
les que estão esperando”, disse a
pró-reitora de graduação da
USP, Telma Zorn. “Sabemos que
muitos candidatos prestam
mais de um vestibular. A ideia é
que as três instituições acompa-

nhem o processo e conheçam os
candidatos e quais foram aprova-
dos”, explica.

A pró-reitora de graduação da
Unesp, Sheila Zambello de Pi-
nho, afirma que a fluidez que a
mudança trará é essencial. “Os
aprovados são praticamente os
mesmos nas três instituições e
em outras também”, afirma. Se-
gundo ela, a discussão está agora
com as fundações responsáveis
pelos respectivos vestibulares. A
Vunesp, que realiza o exame da
Unesp, afirmou apenas que a reu-
nião foi preliminar e informou
que novos encontros para tratar

do tema vão ocorrer.
A proposta em discussão suge-

re que as matrículas das três uni-
versidades sejam feitas no mes-
mo dia ou no mesmo período de
dias. As outras convocações tam-
bém seriam concomitantes.
Com a unificação dos sistemas,
um aprovado em Medicina na
USP e na Unicamp numa mesma
chamada, por exemplo, só vai po-
der se matricular em uma delas,
liberando automaticamente a
outra vaga.

As universidades pretendem
dar aos candidatos um período –
possivelmente de três dias – pa-

ra que eles se decidam por uma
delas.

De acordo com Renato Pedro-
sa, da Comissão Permanente pa-
ra os Vestibulares da Unicamp
(Comvest), também está sendo
estudada uma forma de lidar
com a possibilidade de o aluno já
ter se matriculado em uma insti-
tuição na primeira chamada, por
exemplo, mas ser convocado
por outra na terceira e querer tro-
car de vaga.

Segundo Pedrosa, é difícil que
as mudanças sejam implementa-
das ainda neste ano. “Mesmo
após a decisão, o sistema ainda

precisa ser testado. A discussão
está em fase de análise dos requi-
sitos técnicos para a viabilidade
do sistema. Ainda não se sabe co-
mo o processo seria feito”, disse.

As unificação não será acadê-
mica: na prática, para os candida-
tos, os três vestibulares vão con-
tinuar funcionando da mesma
forma, um independente do ou-
tro, e cada um cobrando sua taxa
de inscrição. A proposta não vai
impedir que o candidatos pres-
tem vestibular em mais de uma
instituição.

Banco de dados. Hoje, cada uni-

versidade tem seu processo de
inscrição e de matrículas de for-
ma independente. Com apropos-
ta da unificação, as universida-
des formariam um banco de da-
dos e teriam um maior controle
do que ocorre em cada institui-
ção. Além disso, os estudantes
preencheriam apenas um ques-
tionário socioeconômico.

“A ideia é também estudar es-
ses questionários”, afirma Maria
Thereza Fraga Rocco, da Funda-
ção Universitária para o Vestibu-
lar (Fuvest), que acredita que a
mudança vai dar mais velocida-
de aos processos.

33%
dos entrevistados já sofreram
mais de um enfarte

90%
apontaram como principal
motivação para seguir o
tratamento corretamente o
acompanhamento com um
médico capacitado e atencioso

53%
consideram que a saúde é o
assunto de maior importância
em suas vidas no momento
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132.993
pessoas se inscreveram no vesti-
bular da Fuvest do ano passado

10.752
vagas foram disputadas

52.939
alunos se inscreveram no exame
da Unicamp do passado

3.320
vagas estavam em jogo na prova
de 2010 da universidade

80.319
se inscreveram na Unesp 2011

6.484
vagas foram ocupadas

Educação. Universidades públicas estudam maneira de aumentar controle sobre os processos para evitar matrículas múltiplas, que
são comuns apesar de serem proibidas por lei federal; os três vestibulares continuariam sendo realizados de forma independente
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